
Om te onthouden 
 
 

Ø Tent zetten 
2, 3 & 4 mei 

Ø Voorjaarsmarkt Raamberg 
Zondag 5 mei op de bouwplaats Sint 
Willebrordusstraat te Klein Zundert 

Ø Dauwtrappen met BS Schijf 
12 mei 07:00 vertrek van onze bouwplaats 

Ø Inschrijven Lascursus! 
Ø Vrouwenmiddag 
Ø 20 mei 
Ø Darttoernooi BS Den Klein Zundertse 

Heikant 
20 mei 

 
Ø Toilet wagen Voor iedereen te huren. 

Informatie en reserveringen via John Peeters 
076 597 6626 

 
Ø Oud ijzerbak De container staat bij op het 

plein bij constructiebedrijf Jacobs. Iedere 
zaterdag ochtend kun je daar terecht van 
08:00 tot 12:00 uur 

 
Ø https://www.facebook.com  

en dan zoeken op Buurtschap De Lent  
               
Ø https://twitter.com/BSdeLent 
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Zeilen wassen 
Aanstaande maandag 29 april zullen de zeilen 
gewassen worden. Dit zal plaatsvinden op het 
containerveld om 18:30 bij Hans Jochems. Dus 
gezellig schrobben met zijn alle, vele handen maken 
licht werk! 
 
Tent zetten 
Het is eindelijk zover, de tent mag weer worden 
geplaatst! Het opbouwen van de tent is dit jaar op 
donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 mei. Je mag 
een dag kiezen. Maar we zien je graag alle dagen 
komen helpen. 
Voor bovenstaande werkzaamheden geld dat we 
iedereen z’n inzet kunnen gebruiken. Laat dus niet 
enkele buurtgenoten het werk opknappen maar 
probeer ons allen te helpen. Is ook weer een leuke 
start van het bouw en bloemenseizoen. 
 
Lascursus 
Dit jaar zullen Leo Vermeulen en Adri Schrauwen 
een lascursus verzorgen. Iedereen die wil leren 
lassen of zijn/haar laskunsten wilt verbeteren is 
hier van harte welkom! Daarnaast zal er een stukje 
theorie en veiligheid aan bod komen. De cursussen 
zullen plaatsvinden op de vrijdagavonden. De 
begindatum hiervan is 17 mei.  

• De minimumleeftijd van de lascursus is 11 
jaar.  

• Er wordt verzocht gepaste (katoenen/vlam 
vertragende) kleding te dragen en daarbij 
lederen (werk)schoenen om de veiligheid te 
garanderen.  

• Opgeven kan via: a3schrauwen@ziggo.nl 
 
Dauwtrappen met BS Schijf zondag 12 Mei 
Ook dit jaar gaan we weer dauwtrappen samen met 
buurtschap Schijf. Deze keer vertrekken we vanaf 
de bouwplaats van BS Schijf. Samenkomst op onze 
bouwplaats om 07:00 uur waarna we carpoolen 
naar BS Schijf om met koffie te beginnen Dus 
zondag 12 mei aanstaande beloofd weer heel leuk te 
worden. 
 
Vrouwenmiddag 20 mei 
Na het grote succes van vorig jaar zal ook dit jaar op 
tweede pinksterdag een vrouwenmiddag worden 
gehouden voor alle meiden, dames en vrouwen van 
buurtschap de Lent. Deze middag staat in het teken 
van de Spaanse Salsa ! 
De middag zal beginnen met een Salsa les, waarna 
we ons te goed kunnen doen aan zelfgemaakte 
tapas!  

• Van 13.30 tot ongeveer 17.00 
• Kosten: €10,- per persoon 
• Locatie: Bij Linda en Adri Mathijssen, 

Weimerstraat 13 
• Opgeven kan tot en met 15 mei via: 

sanne.peeters@hotmail.nl (let op .NL) 
 
BS den Heikant Zunderts Dahlia Darts 
Toernooi 
2e Pinksterdag 20 mei in de tent van BS den 
Heikant. Start om 13:00 uur. Wil je ook graag 
meedoen. Opgeven via jochemsvanopstal@hetnet.nl 


